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 اطالعات شخصی و تماس: .1

 حشمت اله اسدی :ینام و نام خانوادگ

 استادیار :یعلم مرتبه

 heshmat.asadi64@gmail.com :شخصی لیمیا

 Asadi.h@lums.ac.ir ایمیل آکادمیک:

 90590996190 تلفن همراه:

 779داخلی    999-77990005 :محل کار فنتل

 999-77996509 :فکس

 5799 تاریخ تولد:

 مجرد وضعیت تأهل:

 

 سوابق تحصیلی: .2

 5760بهداشت عمومی، علوم پزشکی شهید بهشتی،  :(التحصیلی)رشته، دانشگاه، سال فارغ یکارشناس

بررسی آگاهی مادران در مورد عوارض واکسیناسیون در  (:مشاوراساتید راهنما، استاد )عنوان،  یکارشناسنامه پایان

 شهرستان دلفان

 

، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، علوم پزشکی تهران :(التحصیلیارشد )رشته، دانشگاه، سال فارغ یکارشناس
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رابطه فرهنگ براساس مدل هافستد با آمادگی  :(مشاوراساتید راهنما، استاد )عنوان، ارشد  یکارشناسنامه ایانپ

 5705 های تک تخصصی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران:پذیرش تحول در بیمارستان

 

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، علوم پزشکی  :(التحصیلی( )رشته، دانشگاه، سال فارغPhD) یتخصص یدکتر

 5701، تهران

مهاجرت نیروی انسانی متخصص در  :(مشاوراساتید راهنما، استاد )عنوان، ( PhD) یتخصص یدکترنامه پایان

 نظام سالمت ایران: راهکارهای مواجهه با مهاجرت نیروی انسانی

 

 جوایز و افتخارات: .3

 ایموسسهاعتباربخشی در  عالیتف؛ دانشگاه علوم پزشکی لرستان ئیسردریافت لوح تقدیر از 

حول و نوآوری در تهای عالیت در بستهف؛ دریافت لوح تقدیر از معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

 آموزش

 آموزشیهای یمارستانباعتباربخشی در  عالیتف؛ دانشگاه علوم پزشکی لرستان ئیسردریافت لوح تقدیر از 

 سیزدهمین جشنواره شهید مطهریعنوان فرآیند برتر دانشگاهی، در کسب 

 

 وابق علمی:س .4

، علوم پزشکی لرستاندانشگاه بهداشت و تغذیه، دانشکده  :های(سالاستادیاری )دانشکده، دانشگاه، در طول 

 5700تا  5709

 

 وابق اجرایی و مدیریتی:س .5

 8811-8811درمان شهرستان دلفان،  ، شبکه بهداشت ومسئول بیماریهای قابل پیشگیری با واکسنکارشناس 

 8811-8819درمان شهرستان دلفان،  شبکه بهداشت و ،مسئول بیماریهای سل و جذامکارشناس 

 8891-8899هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان، عضو 

 (8891-8891روه بهداشت عمومی  )وزشی گمعاون آم

 (8891-8891لرستان )دبیر کمیته اعتباربخشی معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی 
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 (تاکنون 8891های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان )دبیر کمیته اعتباربخشی بیمارستان

 تاکنون( 2/81/91) دانشکده بهداشت و تغذیه آموزش دغتر توسعه آموزش د کمیته اعتباربخشی  مسئول

 تاکنون( 8/1/91عضو کارگروه آینده نگاری و مرجعیت علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان )
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 وابق تدریس:س .6

 

تعداد واحد  نام درس ترم تحصیلی

 درس

تعدادواحد 

معادل در 

 درس مشترك

نوع درس نظری، 

، بالینی

 آزمایشگاهی

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

11 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

 1396-97اول  

 1396-97اول  

 1396-97اول  

 1396-97اول 

 1396-97اول 

 1396-97دوم 

 1396-97دوم 

 1396-97دوم 

 1396-97دوم 

 1396-97دوم 

 1396-97دوم 

 1397-98اول 

 1397-98اول 

 1397-98اول 

 1397-98اول 

 1397-98اول 

 1397-98اول 

 اصول مدیریت

 ریت در اتاق عمل )پیوسته(مدی

 مدیریت در اتاق عمل )ناپیوسته(

 مدیریت در بیهوشی

 کارآموزی در عرصه

 مدیریت صنعتی

 اصول و کلیات خدمات بهداشتی

 های سالمت در ایران و جهاننظام

 کارآموزی در عرصه 

 مدیریت در بیهوشی

 اصول خدمات سالمت

 های سالمت در ایران و جهان نظام

 رت در مراکز بهداشتی درمانیمدیریت و نظا

 کلیات خدمات بهداشتی و اصول

 اصول مدیریت

 مدیریت در بیهوشی

 اصول مدیریت و قوانین آزمایشگاه )پیوسته(

2 

2 

2 

1 

4 

2 

2 

2 

8 

1 

5/1 

2 

2 

2 

2 

1 

1 
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5/1 

 نظری

 نظری

 نظری

 نظری

 کارآموزی

 نظری

 نظری

 نظری

 نظری

 نظری

 نظری

 نظری

 نظری

 نظری

 رینظ

 نظری

 نظری
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 ابقه تدریسسادامه 

تعداد  نام درس ترم تحصیلی ردیف

واحد 

 درس

تعدادواحد 

معادل در 

 درس مشترك

نوع درس 

، نظری، بالینی

 آزمایشگاهی

18 

19 

21 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

31 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

 1397-98اول 

 1397-98اول 

 1397-98دوم  

 1397-98دوم  

 1397-98دوم  

 1397-98دوم  

 1397-98دوم 

 1397-98دوم  

 1397-98دوم 

 1398-99اول 

 1398-99اول 

 1398-99اول 

 1398-99اول 

 1398-99اول 

 1398-99اول 

 1398-99اول 

 1398-99اول 

 1398-99اول 

 1398-99ول ا

 اصول مدیریت و قوانین آزمایشگاه )پیوسته(

 کارآموزی در عرصه

 های سالمت در ایران و جهاننظام

 مدیریت و نظارت در مراکز بهداشتی درمانی

 کلیات خدمات بهداشتی و اصول

 مدیریت صنعتی

 مدیریت در بیهوشی

 اصول مدیریت و قوانین آزمایشگاه 

 کارآموزی در عرصه

 مت در ایران و جهانهای سالنظام

 اصول مدیریت و قوانین آزمایشگاه  )پیوسته(

 مدیریت در بیهوشی

 اصول مدیریت و قوانین آزمایشگاه  )ناپیوسته(

 کلیات خدمات بهداشتی و اصول

 درمانی مدیریت و نظارت در مراکز بهداشتی

 اصول مدیریت

 های نظام سالمتآشنایی با ساختار و برنامه

 مات بهداشتیاصول مدیریت در خد

 مدیریت صنعتی

1 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 
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 نظری

 کارآموزی

 نظری

 نظری

 نظری

 نظری

 نظری

 نظری

 کارآموزی

 نظری

 نظری

 نظری

 نظری

 نظری

 نظری

 نظری

 نظری

 نظری

 نظری
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 وابق بالینی:س .7

  کارشناس مسئول واکسیناسیون و بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن

 کارشناس مسئول بیماری سل و جذام 

 مسئول واحد هاری )بیمارستان( 

 

 مینه تحقیقاتی:ز .8

 عمومیبهداشت 

 خدمات بهداشتی درمانیمدیریت 

 اطالعات سالمتفناوری 

 ها:گرنت .9

- 

 ها:نامهاستاد راهنمای پایان .11

- 

 ها:نامهاستاد مشاور پایان .11

- 

 مقاالت: .12

 انگلیسی:مقاالت 

- Designing a Medical Tourism Website: A Qualitative Study 

- The Communicable Diseases Surveillance System in Iran: Challenges and Opportunities 

- Identifying the Criteria affecting Health Resources Allocation in Iran: A Qualitative inquiry 

- A Decomposition Analysis of Inequality in Malnutrition among Under-Five Children in 

Iran: Findings from Multiple Indicator Demographic and Health Survey, 2010 

- Determinants of willingness to practice medicine in underdeveloped areas: Evidence from a 

survey on Iranian medical students 

-The second victims’ experience and related factors among medical staff  
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- HIV Positive Patients' Experience of Receiving Health Care Services: A Phenomenology 

Study in Iran 

- Factors influencing the migration of Iranian healthcare professionals: A qualitative study 

- The Requirements and Biases of Medical Tourism Website for Hospitals: A Cross-Sectional 

Study 

- Analysis of vaginal delivery promotion package in the National Health System Reform Plan 

in Iran: a qualitative study 

- An Assessment of Infrastructures of Telemedicine at Shiraz University of Medical Sciences 

- The Sources of Work Stress among Nurses in Private Hospitals in Shiraz; 2016 

- Factor affecting intent to immigration among Iranian health workers in 2016 

- Readiness of Shiraz teaching hospitals to implement Electronic Medical Record (EMR) 

- Factors influencing the adoption of health information technologies: a systematic review 

- Relationship between Quality of Work Life of Medical Staff and Quality of Patient Care 

- Study of functional vulnerability status of Tehran hospitals in dealing with natural disasters 

- The relationship of psychological empowerment and readiness for organizational changes in 

health workers, Lorestan, Iran 

- The Relationship between Organizational Learning and Staff Empowerment in Hospital: A 

Correlational Study in Iran 

- The relationship between management style and social responsibility at Tehran hospitals 

-Is There a Relationship Between Health-Promoting Lifestyle and General Health Among 

Working Women? Evidence From Iran 

 فارسی: مقاالت

که بهداشطت و  سطط  اول شطب   کارکنان بهداشتی رابطه توانمندسازی روانشناختی با آمادگی پذیرش تحول در -

 8898درمان شهرستان نورآباد 

 تحلیل ارتباط بین توزیع نهاده های بخش بهداشت با پیامدهای سالمتی در ایران با استفاده از ضریب جینی -

 تخصصی شهر تهرانهای تکبا آمادگی پذیرش تحول در بیمارستانفرهنگ  رابطه -

 ای بر نقش خانواده در تولید مراقبت سالمتمقدمه -

 تحلیل وضعیت پاسخگویی عملکرد بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران-

هطای تحطت پوشطش دانشطگاه علطوم پزشطکی       ارتباط بین حوادث شغلی و غیبت از کار کارکنان در بیمارستان-

 8898تهران:

 8891تا  8891طی سالهای  تحلیل محتوایی و استنادی مجله دانشگاه علوم پزشکی لرستان -

یطک مطالعطه    :ازهای حرفه ایبررسی میزان انطباق برنامه آموزشی دوره کارشناسی رشته بهداشت عمومی با نی-

 مقطعی

 8891-8898های تحلیل استنادی و نیمه عمر مقاالت منتشر شده در مجله طب انتظامی بین سال-

 های واگیر ایران از دیدگاه ذینفعان: یک مطالعه کیفیراهکارهای بهبود نظام مراقبت بیماری-

 ی بیمارستان: یک مرور انتقادیهای میانخصوصی و اثر آنها بر شاخص-الگوی مشارکت دولتی-

 یارزیابی بخش مدیریت اطالعات سالمت دو بیمارستان نظام-
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 :)تألیف، ترجمه، گردآوری( هاکتاب .13

  8891سال -های مراقبت سالمت )ترجمه(سیمای بین المللی نظام-

 8899سال  -روش تحقیق در طب انتظامی )تالیف(-

 

 :)سخنرانی، پوستر( المللیی ملی و بینهاها و همایشکنگرهمقاالت ارائه شده در  .14

 دومین همایش ملی پژوهش در توسعه مدیریت و منابع نظام سالمت؛ مواجهه با مهاجرت نیروی انسانیراهکارهای 

 دومین همایش ملی پژوهش در توسعه مدیریت و منابع نظام سالمت؛ های ارتباطی موثر بر مهاجرتشبکه

 کنگره ملی مدیریت منابع مالی در نظام سالمت؛ خصوصی-عوامل موثر بر اجرای مشارکت دولتی

 ؛ نهمین کنگره ملی اپیدمیولوژی ایرانهای واگیر در ایراننظام مراقبت بیماری

همایش سالیانه دانشجویان مطدیریت   ارتباط بین توزیع نیروی انسانی بخش بهداشت با پیامدهای سالمتی؛تحلیل 

 اشتی درمانیخدمات بهد

حاکمیت بالینی و ارتقای مسطتمر  همایش ملی ابعاد مدیریتی بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران؛  ارزیابی

 کیفیت

 

 :)تدریس، شرکت( هاارگاهک .15

 تان )دانشکده بهداشت و تغذیه(و بیماریهای غیر واگیر، دانشگاه علوم پزشکی لرس SDHکارگاه 

رستان )دانشکده بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی لهای بهداشتی در کراکز خدمات سالمت کارگاه مراقبت 

 تغذیه(

 (دانشگاه علوم پزشکی لرستان )دانشکده بهداشت و تغذیهکارگاه پوشش همگانی سالمت، 

 

 بداعات و اختراعات:ا .16

 

 های تحقیقاتی )مجری، همکار(:طرح .17

 8819های شهر تهران:پذیری اجتماعی در بیمارستانبررسی رابطه بین سبک مدیریت و میزان مسئولیت
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 91های مزمن در سالمندان شهر زاهدان و روستاهای تابعه در سال سط  سالمت و فراوانی بیماریمقایسه 

های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ارتباط بین حوادث شغلی و غیبت از کار کارکنان در بیمارستان

 8898تهران:

 دانشگاه علوم پزشکی تهران های عمومیهای مدیریت و سکوت سازمانی در بیمارستانی بین سبکبررسی رابطه

دانشگاه علوم پزشکی بیمارستانهای ذینفعان در اجرای بسته ترویج زایمان طبیعی در  بررسی دیدگاه

   8891تهران:

 ی کیفیمثبت جهت دریافت خدمات بهداشتی درمانی: یک مطالعه HIVبررسی موانع و مشکالت بیماران 

نظام سالمت در رابطه با نظام مراقبت بیماریهای واگیر و سیستم ثبت بررسی دیدگاه و نظرات کارکنان و مدیران -

 آنالین در جمهوری اسالمی ایران

 بررسی عوامل موثر بر استفاده از سالمت همراه در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان-

 8891شهر تهران: های وابسته به ناجا در مدارک پزشکی بیمارستان  بررسی منابع استرس شغلی در کارکنان-

شهر  یآموزش یها مارستانیدستورات پزشک در ب یوتریثبت کامپ ستمیس یساز ادهیپ یامکان سنج یبررس-

 8891خرم آباد در سال  

 های پیشگیری از مهاجرتمهاجرت نیروی انسانی متخصص در نظام سالمت ایران: استراتژی-

 مطالعه مرور سیستماتیککاربرد واقعیت مجازی در آموزش گروههای پزشکی:  -

های آموزشی دانشگاه علوم بررسی شیوع قربانیان دوم خطاهای پزشکی و عوامل موثر بر آن در بیمارستان-

 8891پزشکی کردستان: 

 مثبت جهت بهره مندی از خدمات در استان لرستان HIVبررسی موانع و مشکالت بیماران  -

 

 المللی:داور مجالت علمی ملی یا بین .18

 یافتهداوری مقاالت مجله علمی پژوهشی 

 داوری مقاالت مجله علمی پژوهشی علوم پزشکی صدرا

 Health scopeبا عنوان  ISIداوری مقاالت مجله 
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 ت تحریریه مجالت علمی:أعضو هی .19

 زانکو داوری مقاالت مجله علمی پژوهشی

 های علمی:عضویت در انجمن .21

- 

 های عمومی:مهارت .21

 انگلیسیزبان 

 کامپیوتر

 عالیق عمومی: .22

 کوهنوردی

 فوتبال

 کتاب

 


